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۰۱/۱۰/۵۱۰۲                                                                                     خالقی شفیع محمد انجنیر

            

خالقی اشرف محمد انسانیت و آزادی راه شهید  

 برادر گمشده وبی مزارم به یاد 

 این آسمان غمزده غرق ستاره هاست –هرشب ستاره ای به زمین میکشند و باز 

فرزند محمد اسممایی  خمالقی در یما خمانواده بمی بومایت و  خالقی اشرف محمد شهید

بمه جهمان گشمودو دور   شهر کاب  دیده بارانۀ در گذر   7231روشنفکر در زمستان سا  

لیسممه را در لیسممه یممالی نادریممه بممه پایممان  ابتممدا ی را در مکتممص ینبممری بدخممی و دور 

ایکمه بمه ممیهن و یالقمه غمت از بمنف دوازد،ممظ نبمر بمه یشم  ورسانیده و بعد از فرا

م دافعه ،وا ی گردیمد و بااخمذ دیپدموشام  پو،نتون ،وا ی و م مردم ستمدیده اش داشتظ 

قومانمدانی یممومی قموای  به درجۀ یالی به سویه لیسانس فارغ و در بخش ،ا و شعبات

آخمممرین محممم  کمممارش قبممم  از  ،ممموا ی و مدافعمممه ،ممموا ی بمممادقانه ایفمممای وبیفمممه نممممودو

یمدان ،موا ی خواجمه واقمع مکشمف رادار و مدافعمه ،موا ی اکما  در قومندانی  دستگیری

ود ،مه ح  با وجرواش کاب  بود که در آنجا منحیث محاسص ایفای وبیفه می نمودو او 

 و تدفی ،ا از سوی رژیم کودتای حزص دموکراتیا خد  الی رتبۀ تورنی ارتقا یافت

بممیمیت و او مانند ،ر انقمالص دیگمری ،یاگماه  بمفاظ  داشتظ  از آوان کودکی یش  به مطالعه وآموزش شهید اشرف

و نابرابریهماظ تبعمی   زاد  رنج و محنت بمود دیکرنگی دوران کودکی را از دست نداد و به ،مه مهربان بودو او که خو

و اقتبمادی  با گوشت و پوست خویش تمام مبالم اجتماییظ سیاسیظ،ا و محرومیت مردم اش را از نزدیا شا،د بود و

نوشت آنها بی تفاوت بماندو بمه سمفر  خمالی ممردم اش ممی اندیشمیدظ بمه نمیتوانست در نسبت به سر میکردجامعه را لمس 

رنج و حرمان و بدستهای پینه بستۀ پدران و به کودکان و به استعداد،ایی کمه ،رگمز مجما  شمگوفایی نیافتنمد و ووو او بمه 

بیمداد میکمردو او بخموبی  ،مه اینها می اندیشیدو او زاد  جغرافیایی بود که در آن ستم سیاسی و اقتبادی با ستم فر،نگمی

نیمرو و تموان دریمن راه قمدم بمرداردو او بمه ما،یمت  درک میکرد و آماده بمود تما بما تممامورورت تغیر انقالبی جامعه را 

و سیستم و نبامی که فرزندان این مرز و بوم را به غالمی و بمرده گمی میکشماند آگماه بمود و تحقم  کودتا ایان بی آزرم 

 بر ومد ارتجماو و طبقمه حماکم ممی و بی امان قاطع را  در مبارز  و راه بیرون رفتاکش را  یمدی  آرمان آرزو،ای پ

،مین احساس او را به پیوستن به جریان اپ انقالبی  کشانید تا به بورت متشک  مبمارزاتش را بمه پمیش ببمردو او دیدو 

رنممده مارکسیسممم بعنموان سممال  ب   از لحماب فکممری بمه مکتممص انسممانگرای مارکسیسمم روی آورد و ایتقمماد راسمم  داشمت کممه

ویرانمه ،مای جامعمۀ ره کشمی را در جامعمه بخشمکاند و بمر ظ سمتمظ تبعمی  و بهممیتواند ریشمه ،مای ،ممه انمواو نمابرابری

حدقات و مجالس تاکید می نمود که از نبمر ،ایش در طبقاتیظ نبام یادالنۀ انسانی را ایمار نمایدو او ،میشه در بحبت

که ،مواره فنا فی هللا را بخاطر تحمی  و به بمرده کشمانیدن تموده ،مای محمروم تبدیم   اخوانی ،اآیدالیست ،ا و بخبوص 

یدممی و یمیم  از مبمارزات ممردمش داشمت و  فی الخد  شموندو او درک فنا ظمی نمودندظ انقالبیون باید در آخرین تحدی 

 ی بگشایدوای را بسوی آزاد رهسعی میکرد تا پنجدر ،ر حرکتی با حکومت روبرو میشد و در ،ر حوزه ای 
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ز محبوبیت خماص ییاران کاب  قدیم در بین مردم مح ظ اقارص و دوستان انسانی بود با خبوبیات حمیده و از تباراو ا

 برخوردار بودو 

گی منمز  مما قمرار داشمت کری در ،مسمایمبمارزات روشمنفوکسموتان و پیشمتازان نهومت نجاییکه منز  یکمی از پیشاز آ

فقید( و نبر به خبدت ذاتی مردم بومی شهر کهنه کابم  ،مسمایه ،ما معمموال ماننمد ایومای یما فامیم  )فامی  محمودی 

عما  داشمتندظ در وقمت خوشمی بما ،مم تجدیم  و در وقمت غمم و مبمیبت غمم بودند و ،میشه در خیمر و شمر یکمدیگر سمهم ف

رد بمما،ر شمماه ،میشممه تحممت پیگممشممریا یکممدیگر میبودنممدو طوریکممه ،مممه میممدانیم فامیمم  محمممودی فقیممد در دوران رژیممم 

از طریمم  راه منممز  ممما بخمماطر حفممب امنیممت خممود و سممایر روشممنفکران ماننممد:  ا  و اکثممر نیرو،ممای اسممتخباراتی دولممت بممود

و زمینمه ،ما و  با ایشان از نزدیا ،مکار بمود  ا  اکثر اشرفیکردندو شادروان انجنیر یثمانظ سیدا  سخندانووو استفاده م

دریمن نشسمت ،ما فعاالنمه سمهم  اخت و خمود نیمزدید ،ا مسماید ممی سمر مجالس و دید وافربت ،ای خوبی را برای تدوی

 و بود (افغانستان )بزبان یوام شعده جاویدجوانان مترقی  سازمانو پیشتاز ،ای فعا   کادرداشتو او یکی از 

سمت ،مای یو یما دختمر میباشمد کمه در وقمت دسمتگیری توسمط فاشمتا،  بود و ثمره ازدواجش دو پسر  اشرفشادروان 

کمه از مهمر داشمتند  رف سمه مماه ک کمواکش بمزنمده گمی را سمپری نمموده و دختمر حزص خپ پسر بزرگش شمش بهمار

 گشتند و داغ نبود پدر در روان شان جاودانه حا گردیدو محروم برای ،میشه پدری

 ؤدابما کودتاایمان خدقمی و پراممی بمه نفمع سمردار د یمدم ،مکماریبخاطر 7233سمرطان   32در کودتمای   شمهید اشمرف

قمرار بمحبت اشرف شمهید سرطان خودم شا،د وقایع آن بودم که  32شکنجه ،ای زیادی را متقب  شده بودو در کودتای 

نبر به روابط وسیع که در اردو داشت می فهمیمد و  ا  جریان کودتا را دقیق ظمینمود ی که برای ما و سایر ،مرزمانش،ای

حمین کودتما  او در ،ممان شمصبار،ا از اوشان تقاوای ،مکاری بورت گرفتمه بمود کمه بما قاطعیمت آنمرا رد نمموده بمودو 

او و تگرفمودتما بمورت و ،مان بود که واقعا نیمه ،مای شمص کبرگشت از وبیفه  از "وقوو یا حادثۀ نامیمون" خبرداد

توسمط مموتر  ا  بمب  جبمر 9حموالی سمایت  ظه را نداشمتبرای رفمتن بمه وبیفمای کودتا در حالیکه ،یچ یالقه ای فرددر 

ولیت پخمش و ؤیکمه مسماو در کمیتمه  هماررا،ی پشتونسمتان بمرده شمدکودتما واقمع ا  جیپ روسی از منز  به مح  قوماند

ز سیستم مخابره توبیف ساخته شدو  این را داشت بخاطر فعا  ساختن و استفاده ا ؤداد نشر ایالمیه ،ا و فرامین سردار

ازجمدممه بمماحص منبممبان  وفممادار گمم  ظ پااممامخممابرات شممد رژیممم داود وزیممر کممه در تمماطکمیتممه متشممک  از یبدالحمیممد مح

ر محم  او بمرای انمدین روز د ظوووبمه مقمام وزارت سمراحدات رسمید ا  مرکزی حزص خپ که بعمد ۀکمیت کودتاای ویوو

وزیمر  بحیمث وفمادار گم  مخمابرات و پااماحتماط بحیمث وزیرماندو بعمد از گذشمت انمد ،فتمه در حالیکمه یبدالحمیمد م یباق

در وزارت پ سمت بماال یمد ،ما از جمدمه ویمد  ی را با ویمده و تالشهای زیاد بورت گرفت تا اوظ  ندسرحدات تعین گردید

 رد نمودو  انه قاطع ظ تمامی ویده ،ا رات کودتا و کودتاایان داشتی،یکه از ماااما با شناخت نمایندظ  ت تطمیع مخابرا

و خانمه تالشمی کردنهماظ تحمت مواجمه شمدبمه مشمکالت زیمادی الیماتی و جاسوسمی دولمت دستگاه ،ای اط ا  از سویبعداو 

 ش بمودوا جبمری و سمدص ارتقماز از رتبمه )ترفیمع( طبم  قمانون کمه حم  مسمدم ،مای تعقیص ممداوم قمرار گمرفتن ،ماظ تبمدیدی

انمد  تعقیمص قمرار داشمتو بعمد از سمپری شمدنگی اش بر،م خورده بود گا،ی مخفی میشد گا،ی یدنی و ،میشه تحت زند

کشف رادار و مدافعه ،موا ی واقمع میمدان ،موا ی خواجمه رواش کابم  بمه بمفت محاسمص اکما  سا  دوباره به قوماندانی 

 اداممه دادو او در محم  7231حوت سا   37و الی ن منسوبین اردو کار خسته گی ناپذیر خویش در بیتبدی  و به وبیفه 

ه سمتاو توان افشما نمایمدودر میمان ،مکمارانش  یت رژیم کودتا راکه ما،بود توانسته  ش با بحث ،ا و تحدی  ،ای یدمیکار

ظ احتمرامظ ایتممادمحمیط کمار بمین ،مکمارانش تثبیمت نمموده و از را در  ایی اشموقف سیاسمی و اجتمم طری  بود تا ازین

رژیمم کودتما  درحمث سیاسمی کمه بما یبمدالح  بممدی آممر دفتمرش دار شودو در یما بخوررمحبوبیت خابی ب حرمت و

بی و از جمده کادر ،ای برجسته حزص خپ بود که در زمان حاکمیت این حمزص  -جی-)یبدالح  بمدی اجنت کی دؤدا

دسمت  شمهید اشمرفکمه در دسمتگیری و مفقمودی  نمود و از جمده کسانی استیبه بفت ر یس خاد نبامی ایفای وبیفه م
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داشت و بر رسم ایترا  یکس سردار را از دیوار اطا  کمارش پما ین کشمیدظ  بحث اؤددسردار  یداشتو( روی کودتا

 و به احتیاط سو  داده شدو  جرم این یمدش برای مدتی از وبیفه سبکدوش به

تظ اوواو و تحوالت جامعه را که از وویعت اردو و جامعه داش یمیقی با داشتن روابط وسیع و درکاشرف شهید 

 دولتی  ت یالی رتبۀس یا ،یأر در دؤاد  میکردو وقتی که سردار تحت نبر داشت و ،میشه آنرا دنبا شدیدآ

و پیوستن به  روس سیاسی گسستن از بنا برارخش یربستان سعودی بخاطرکسص ایتماد غرص وجذص کما ،ای مالی

به برگشت وی  ه وزارت دفاو ،دایت داد که الیبدرجریان سفرقب  از برگشت سفر نمودظ  ستان سعودیبه یربغرصظ 

به بفت اشرف شهید اون  وشوروی را معدوم نمایندافغانستان از  حسابات و مقرووات یسایت( تمام 13)مدت کاب 

اشرف  اجراات یاج  نمایندو مورددر وزارت برایشان ،دایت داده شد تا ییازمقامات باالمحاسص ایفآی وبیفه مینمودظ 

یدمی تووی  میداد که زیر به شک  بسیار این موووو راداشتظ  رژیم کودتا شناخت که از درک سیاسی و باشهید 

وی به خریداری و جذص  به یا سدسده تغیرات میزنندو اشار افغانستان دست  روسها درکاسه نیم کاسه است و بزودی 

،ای مزدور روسی در پی جدص و  در اردو نیروکه  باحص منببان اردو توسط جنا  ،ای خد  و پرام بود و میگفت 

از جانص به راه بیاندازندو را به ،مکاری مشاورین روسی دیگری  شاید در ،مین نزدیکی ،ا کودتایجذص ،ستند و 

َمت   ا  قادردگرو بنام روسی شناخته شد دیگر یا اجنت  را به یهده داشتظ نیز  قوماندان یمومی قوا ی ،وا یکه س 

رای باداران یربستان را بسفربه یربستان رفته بود شام  بود و تمام گذارشات  دؤاد ،یأت که با سردار صدر ترکی

کما و ،مکاری مزدوران فروخته  را به 7231،فت ثورننگین روس ،ا بالخره کودتای  روسی خویش فرستاده بودو 

و  در یا حالت تشتت موکراتیدپ و ،ا و جریانات ا رآوردندو در آنوقت تمام نیروطر  و به منبۀ اجرا دشان  شد 

پیوند  نها به سازمان جوانان مترقی افغانستانآریشه  محافدی که به نحویو دسته ،اظ گروپ ،اظ بسر میبردندو  گیپراگند

و کمبود یا تشکیالت انقالبی و انسجام  ندسیاسی قرار گرفتو اختنا  فشار  تحت یا جوتادند و داشتظ به تکاپو اف

یا امر شک  گرفته بود به  شرکت در جنگ خد  که ببورت خود جوش در مقاب  رژیم کودتاجهت  همبارزه مسدحان

گردان ،ا در جهت ایجاد یا نیروتالش ،مه   و ه بودگردید مبد  و نیاز مبرم ،مه اقشار و الیه ،ای جامعه وروری

و درین  بود ،م جزاین روند اشرف شهیدکه  نبامی در مقاب  رژیم دست نشاند  روس متمرکز شده بود -سیاسی  واحد

بین اردو و قوای ،واییظ   بوص درخب ظشناخته شده او بعنوان اهره ای آرام نداشتو کار میکرد و شص و روز یربه

خطر دستگیری و پناه بردن به زندگی مخفی احتما   دوستان و ،مرزمانش مبنی بر به مشوره و ،شدار،ای مکرر

 پسظ ندارم دیگری جرم کدام مردم به خدمت و وطنپرستی جز به منبا گفتن اینکه " و آنرا جدی نگرفت و توجه نکرد

اشتباه جبران در حالی که این یا تو،م و " کرد خواهند چه من با ها کثیف این و باشم داشته هراس باید چه از

جریانات سیاسی مخالف رژیم را به  و سایر ا بدکه بیشترینه ر،بران جنبش اپر شهید اشرفبود که نه تنها  ناپذیری

 ظایجاد تشکیالت واحدبرای تدارک و،ما،نگی  پروسۀ جریاندر  شهیداشرف بالخره وووو کام شکنجه و مرگ فرو بردو

رحیم  داکتر کدکانیظ  شهید مجید زدیا بادر حالیکه روابط بسیار نمردم  جامعه وپاسخگوبه نیازمندی ،ای یینی 

ظ ،رات بابط ویا داکتریبدهللا محمودی ظداود سرمدظ ظ قاوی ویاظ رفی  محمودیظ محمودی ،ادی داکترمحمودی ظ

بجه بعد از بهر از دفتر کارش واقع  3 سایتحوالی  7231 حوت 37بتاری    ظداشت وووو تیمور مزارظ یبمت مزار

و نوکران روس که در  یما  استخبارات توسط شیرزی ا  خیرمحمدحوورداشت دگرو با ی خواجه رواشظیمیدان ،وا

-)کی به دستور وووو و دگروا  یبدالعدی از قند،اردگروا  شهاص الدین  (ظ انته)مهشوربه  س آن دگروا  نور محمدار

وی  ،یچ نوو اطالو از میگذردظ اشاز دستگیری  سا  22که  امروزی برده شدو معدومدستگیر و به بوص نا بی( -جی

رسیده  ثبت و نه در کدام زندانی به است مزدورطرف دولت  نه اسمش درکدام لیست ایالن شده از ظدردست نیست

ابطه ر عدومات درخواستار م وترتیص  ملی دفاع وزارت مخابره رئیس ینوانیای اشرف یریوه  خانم شهیدو است

زندان به  ر،ا ی از که بعد از خیرمحمد شیرزی نبر  ظثوررژیم کودتا  وزیردفاو جنرا  رفیع وشو،رش شدن دش مفقود

اشرف  شهید حین ربودناز جنا  پرام  شیرزی) کرد تا ید را ظبفت ر یس مخابر  وزارت دفاو گماشته شده بود

پای  رشیرزی د وزندانی شد مزنگ کاب   ده توسط جنا  خد  به زندان نیزخودش  بعد روز واند حاوربحنه بود
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 یک که تورن اشرفمحمد یر  فو  ووووودرخبوص ذیآل معدومات یر  میگردد :ورقه "  نوشت: یریوه 

ردم ره درمدافعه ،وا ی وبیفه اجرا میکرادارومخاب درزمانیکه من بحیث امراکما وبود یدهزرو و الیق منصب صاحب

ازبین دراوقات رسمی  7231حوت سا   37بتاری   نامبرده ظبحیث محاسص مخابره این شعبه ایفا ی وبیفه مینمودوی 

ظشهاص الدین که درآنوقت در نورمحمد )مشهوربه نورک انته(بودم ازطرف  شعبه در محورخودم که در شعبه موجود

را ندیدم ظزمانیکه در زندان ده ی وزندانی شدم استخبارات  مدافعه ،وا ی وبیفه داشت برده شد وتا زمانیکه خودم 

نه  وی را و یوم نیزبه زندان ده مزنگ آوردند دو از بعد را تورن اشرفامین جالد انتقا  داده شدیم ظ  مزنگ به امر

 اشرفپاااگ  ووووو از موجودیت  زندانی آنجا ظمانند بهاوالدین جگرن ظابر،یم رزمی ظتنها من دیدم بدکه تمام رفقای 

 را تورن اشرف ساختندظ شهیدووووووامین خاین  ووووبه دستور را بعد از انکه ،مه وزندان ده مزنگ شا،د اند و در تورن

گراه  وساختند نیست سربهمانندوووو نیز میدانم که وی را بردند نامعلومی بجای مزنگ ده زندان از یوم دو از بعد نیز

 بهاوالدین شخص حقیقت نای شا،د کهووووووداشت وشهامت پرستی وطن روحیه اما ظنبوده حزبی رفی  موبوف تورن

                                                                 ( ":اند برده مزنگ ده زندان از 7238 سا  حم  8 بتاری  را وی که نماند ناگفتهووو نیز میباشدو 

حوت بود که با ،م  37شص دقیقآ ظداشتماشرف شهید که با  یرین دیدارآخ

که فمردا کدیمد سمیف و و بالخره قبو  کرد اگفتگو کردیم  تا نیمه ،ای شص

بعممد از آن  تسممدیم کممرده و دفتممر را بممه یکممی از،مکممارانش بعوممی اسممناد

ظ طممور رفتممه دوسممتان وبیفممه را تممرک و در یکممی از والیممات شممما  نممزد

 حمد در ر شمدنشبما دسمتگی و امماادامه بد،مد مخفی به کار و مبارزه خویش

 و ی تحق  نیافتۀ ،میشگی باقی ماندیا رویا

بمود کمه خت و جانگمذاز انمان سمحوت(  37) شهیداشرف خبر دستگیری 

 آرزوظ سممرمایه وکممه  پممدریز حممرف زدن بمماز مانممدظ ارم پممد ظبمما شممنیدنش

 وطنپرسمممت و ظشمممجاو ظبممماد ان فرزنمممد تربیمممه و تقمممدیم افتخمممارش جمممز

بتماری   بمرای آخمرین بماراو  نبمودوی دیگمر به جامعه ایمز مردم خدمتگار

 بممایمم  د  و جهمان بپوشمدظ از اشممم از قبم  ازاینکمه 7227 ثورسما  39

بمدایش  یمدظآ نممی امرا ظیسمتبایم کجما ،اشرف  : "زد فریاد بدندبدای 

 ش خفه شد و جان دادو                                                                                ا نفس ظ!"کنید

را در راه تحقم  آرممان ر،مایی ستمکشمان  شمیرین اش یاشمقانه جمانیاشقانه زنده گمی کمرد و شهیداشرف آری دوستان! 

یمم  بمه اثبمات بمحنۀ در کیمد میکمردظ أآن ت کمه ،ممواره در لفمب بمربمودنش را  فمی الخدم  فنماومبمدا   فمدا کمردمیهنش 

 روحش شاد و یادش گرامی بادو رسانیدو

 

 بایر  حرمت

 اوشوخ

 1333حوت سا  

                            

 

1331حوت  22یبر مورخ  4سایت   
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